નગર ાથમક િશ ણ સમત, સુરત.
(કે . ર

સવાયની ર નું અર

પ ક)
કમચારી નંબર
જ. ો.ફં ડ નંબર

શાળાનુ નામ તેમક શાળા માંક :-................... કે
શાળાનો

વક નંબર:-...................... તા. ર

નંબર :-.................

મંજૂર અંક ........................ તા.................................

ઓિફસ ર

ટર નં :-........................................

(૧)

માંગણી કરનાર કમચારીનું પુરેપુ ં નામ, અટક સાથે,

ર

ી, ................................................................................. હો ો :- ...........................
(૨)

(અ) કાયમી કે હં ગામી : ................... ફોન નં. ......................... મો :- ...................................
(બ) ખાના એકધારી દાખલ તારીખ :- ............................ જ મ તારીખ :- ...................................

(૩)

હાલ મળતો પગાર :- પગાર બે ડ :- ................. ેડ પે :-.................. મો.ભ થું:-.......................
વધારાનું ભ થું

(૪)

:- ............... ઘરભાડુ :-............. કો.શે.લો.એ:-............ કુ લ . :-...................

માંગેલી ર ની િવગત :- (કોઈ પણ સં ગોમાં પૂવ મંજુરી િવના વહે લા હાજર થયેલા ગણાશે નહ )
(અ) તા.......................... થી તા....................... સુધી
(બ) માંગેલી ર

સાથે આગળ યા પાછળ બંને બાજુ આવતી કે

કુ લ દવસની

હે ર તહે વારની ર

..................................

(ક) આ અગાઉ ભોગવેલી ર , સળંગ ર , પર હોય તો તે અવ ય જણાવવું તા........................... થી
તા..............................

સુધી

દવસ ......................

કાર

....................

હાજર

થવાની

તા...........................
ર
(૫)

પરથી હાજર થવાનો રીપોટ બીનચૂક કચેરીમાં મોકલવો)

માંગેલ ર

પગાર :-

(૧) પૂરા પગાર ડૉ. સ ટ પરથી બેવડી અડધી ર

(૬)

ર

ગણીને પૂરા પગારે

વળતર ર :-..................

(૨) અડધા પગારે

વ તી ગણતરીની ર

:-.......

(૩) કપાત પગારે

મતદાર યાદી ર :-............

(૪) પૂરા પગારે ( સુતની તથા ટી.બી.નાં કારણે)

લોકસભા ચૂંટણીની ર :-......

(૫) હક ર

અ ય ર :-....................

માંગણીનું કારણ :( સુત પહે લાં આરામની કે

સુત પછીની ર

(૧)

માટે એકરાર પ પુરેપુરી િવગત સાથે અવ ય ભરવુ)
ં
(૨)
(૩)

માંદગી – માંદગી ડૉ. સ ટ. આધારે
સૂત પહે લાં આરામની ડૉ. સ ટ. સાથે
સૂત પછી આરામની ડૉ. સ ટ સાથે
( સૂત પહે લા આરામની તા.........................
થી

તા.................

હતી

....................

અથવા માંગણી કરી ન હતી.
(૪)

અ ય કારણ :અરજદારની સહી.

તા.............................

હો ો:- ...................................

(૨)
(૭)

ફ ત સૂતની ર

પર જનાર િશ કાને નીચેની િવગતો પૂરવી.

( સત પહે લાં અથવા પછીની ર ની માંગણી અથ ભરવુ)
ં
એકરાર પ
આથી હુ ં નીચે સહી કરનાર ઉ.િશ. ી .....................................................................................
એકરાર ક ં છું કે મ આ સૂતની ર

માંગી તે પહે લાં મને ...............................................................

સૂત થઈ હતી અને હાલ ......................... બળકો હયાત છે . જે મન નામ અને જ મ તારીખ નીચે માણે છે.
મ

બાળકનું નામ

જ મ તારીખ

(૧)
(૨)
(૩)
(૪)
(૫)
મારી બ
આચાય – આચાયા ી
(૮)

અરજદારની સહી

આચાય – આચાયા ી માંગેલી ર

અંગેનો પ

અ�ભ ાય તથા તેમના વગની યવ થા અંગે ન ધ.

ર નાં પ કમાં પૂરવામાં આવેલી હકીકત સાચી છે . કોઈપણ િવગત અધૂરી રહે વા પામી નથી. તેની મે ખા ી
કરી છે . તથા કોઈપણ સં ગોમાં ર

પરથી વહે લા હાજર કરતા અગાઉ કચેરી પરવાનગી લીધા પછી જ હાજર કરીશ.
આચાય – આચાયા ીની સહી.

તા. ..............................

શાળા માંક

ફ ત કાયાલય માટે :-

ર

અંક નં :-.................................

તા...............................................
(૯)

ર

મંજુર કરી શકાય તેમ છે કે કે મ

તે બાબતનો સંબંિધત કારકુ નનો શેરો
(૧૦) િવશેષ ન ધ :(૧૧) ર

મંજૂર કરનાર અિધકારીના હુ કમો

તા. ........................... થી તા............................ સુધી દવસ ...............................
તા. ........................... થી તા............................ સુધી દવસ ...............................
(૧) તા........................ ની ર

(૧)

પૂરા પગારે ડૉ. સ ટ પરથી બેવડા-અડધી
ગણીને પૂરા પગારે

(૨) અડધા પગારે
મંજૂર કરવામાં આવેલી ર
ર

પરથી હાજર થયાની તારીખ

ર નાં કાગળો દફતરે કરો.

(૩) કપાત પગારે

(૪) હક ર

ઓડીટને આિધન રહીને મંજૂર કરવામાં આવે છે .
શાસનાિધકારી
નગર ાથમક િશ ણ સમત, સુરત

